
MR 15-01-2019 
 

Aanvang:        20.00 uur 
Aanwezig:      Elise, Marco, Corné, Sander, Petra, Marjon, Ariette, Dennis, Lotte 
Afwezig:           

MR + directie 

Opening 

 

Nieuws van directie Almgaard 

• In groep 4 is er een leerling bijgekomen. Er waren nog twee leerlingen, maar die komen pas volgend schooljaar. Dit zijn ook kandidaten voor de HB 

groep. Er wordt gemikt op een fulltime HB groep 4-5-6 volgend jaar. Dit zou de druk in de andere groepen weg halen.  

• Op maandag krijgen zij een voorlopig concept van het ontwerp van de architect van de brede school, dit willen zij graag met de ouders kunnen delen. 

Dit heeft Marloes weer op zich genomen. 

Nieuws van directie ‘t Ravelijn 

• Sinds vorige week 5 nieuwe aanmeldingen voor ‘t Ravelijn. 

• Marco is druk met de financiën.  

• Inventarisatie gedaan voor GVO-HVO-lessen. Hiervoor is een subsidie aangevraagd. Het is onderverdeeld in de onderbouw en bovenbouw. Zij komen 

op vrijdagochtend. De leerlingen moeten zich hiervoor inschrijven.   

Goedkeuring notulen 10-12-2019 MR/ Notulen GMR 27-11-2019 / Notulen Rvt-CvB-GMR 12-12-2019 

Zie kopje begroting voor goedkeuring notulen 10-12-2019 

Notulen GMR: De verrassing in het vervangingsfonds was 50.000 euro.  

                           Het protocol data-lek is aanwezig op ‘t Ravelijn 

Notulen Rvt-CvB-GMR: voor gezien. 

 



Publicatie notulen vorige vergadering 

Aanpassen: 

De notulen van 16 oktober 2019  : 

• Plan moet verslag worden 

Website aanpassen MR-leden. 

Jaarplannen 

Almgaard: 

- Jaarplan; Passend leermodel, vanaf januari 2020 maken zij een start hiermee. 

- Jaarplan; Marktaandeel in Almkerk vergroten, vanaf heden. Loopt op het moment. Zij gaan zo spoedig mogelijk de open dag bekend maken en een 

banner ophangen. Er hangt een banner voor de open dag bij Hollywoud. Ook is er een bericht op instagram en facebook uitgegaan. 

- Jaarplan; Spelling, vanaf heden. Loopt op het moment. Er is een beleidsplan geschreven door Carlo Sanner (vakleerkracht spelling). 

- Jaarplan; Leer- en ontwikkelingslijnen, binnenkort gaat het team een school bezoeken die op deze manier werkt. Op 10 januari zijn Ariette en Petra bij 

een school (https://www.wittering.nl/) in Rosmalen gaan kijken. Zij werken in units en geven groepsdoorbrekend les. De ruimtes waren goed om te 

zien, maar de normen en waarden die zij hanteerden zijn niet allemaal passend bij de visie van de Almgaard. Lesgeven in niveaugroepen was wel 

interessant om te zien. Op 3 februari starten zij met Teach like a champignon. 

 

’t Ravelijn: 

- Jaarplan; Rekenen, vanaf heden. Ze zijn nog steeds aan het kijken hoe ze het beste Gynzy in kunnen zetten. Nu is het afwachten hoe de kinderen de 

cito medio 2019-2020 maken. Marco is hier samen met Tim mee bezig. 

- Jaarplan; Kwaliteitszorg, vanaf heden. Er wordt gekeken naar de bouwvergaderingen. Lopende zaken worden via een bord besproken, zodat de 

vergaderingen effectiever verlopen. Er is stichting breed een gesprekkencyclus (tussen directie en leerkrachten) gestart om de kwaliteit in kaart te 

brengen in het onderwijs. Vanuit een werkgroep vanuit het bestuur komen er ook allerlei ideeën de school in. 

- Jaarplan; Teach like a Champion (http://www.teachnederland.nl/), het is een beetje verwaterd. Er zit te veel tijd tussen de teambijeenkomsten. 

Eerste bijeenkomst gaat nu 21 februari plaatsvinden. 

- Jaarplan; verbeteren begrijpend en technisch lezen. Dit doen zij samen met de PWA. Mirjam gaat met de observaties meelopen.  Nog niet mee 

kunnen starten i.v.m. ziekte van Karin van de Mortel. 



Begroting 

-Kopieerkosten bij de stichting zijn heel hoog in vergelijking met de kopieerkosten van de grootste school van Soolva. 

-Wij hebben nog niet overal antwoord op gehad van Petra Timmersmans (voorzitter college van bestuur) 

-Marco heeft contact gehad met het administratiekantoor. Zij melden het volgende. De scholen betalen gezamenlijk de kosten van het bestuurskantoor en de 

kosten die bovenschools (bijvoorbeeld administratie, accountant en arbodienst) betaald worden. Afdracht gaat o.b.v. PAB budget, welke gebaseerd is op vast 

bedrag per school + aantal leerlingen. 

 

Ziekteverzuim 2019 

• Verzuimgesprek, frequent verzuim. Er mist dat er altijd een terugkom gesprek moet plaatsvinden als iemand terugkomt. 

• De MR had graag de cijfers van het ziekteverzuim gezien. Marco had deze al opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 

Onderhoudsplan 2019-2020 

• ‘t Ravelijn heeft renovatie van de gevel naar voren gehaald. Zij willen dit jaar binnen wat schilderwerkzaamheden laten verrichten. 

• De staat van de zonnecollectoren staat op een 3. Wat moet hiermee gebeuren? 

• Wat moet er gebeuren met de ketel op De Almgaard? Wat is er precies gebeurd? Is hij veilig? Er moet nog een CO-melder komen! 

• De MR ontvangt graag nog het onderhoudsplan van De Almgaard. 

• In de afgelopen drie jaar zijn de brandblussers niet gecontroleerd. Er is een contract afgesloten met Ansul. Er worden nu afspraken ingepland met de 

scholen.  

WVTTK  

• Er komt meubilair van de Wilgenhoek naar de Almgaard. 

• Wanneer gaat het gesprek plaatsvinden tussen de voetbal en de Almgaard i.v.m. tijdelijke huisvestiging van De Almgaard? 

• MR-verkiezing graag voor het einde van het schooljaar afhandelen op De Almgaard. Dan kan diegene na de zomervakantie starten. Corné zoekt 

hierover contact met Ariette. Er komt een bericht op SocialSchools. 

• In het vergaderrooster is de MR vergadering van 11 mei verplaatst naar dinsdag 19 mei. 

 



 

 

Datum: Dinsdag 18 februari 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Dinsdag 17 maart 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Dinsdag 19 mei 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 

Datum: Woensdag 17 juni 2020 19.30 uur. 

Locatie: OBS ’t Ravelijn 

 


